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Sistema de Impressão 13/14 Fiery
para Kyocera TASKalfa 7551ci, 6551ci, 5551ci, 4551ci, 3551ci, 3051ci

Escolha um sistema de impressão 
versátil para as necessidades 
da sua empresa

Maximizar a Produtividade

O servidor integrado Fiery System 10e processa tarefas até 
20 por cento mais rápido do seus antecessores e aumenta 
a velocidade de impressão dos documentos em Microsoft® 
Office e Adobe® fornecendo o caminho mais eficiente para 
arquivos ricos de gráficos e imagens.

Obtenha Cores Exatas e Consistentes

Os sistemas Fiery o ajudam a obter cores precisas com fer-
ramentas integradas que podem ser usadas por funcionários 
com qualquer nível de habilidade.

• A tecnologia de gestão de cores do Fiery ColorWise® 
proporciona a você cores e imagens de grande qualidade 
prontas para usar.

• O Fiery Spot-On™ oferece um conjunto de ferramentas 
completo e de fácil utilização para imprimir as melhores 
cores PANTONE® e cores exatas personalizadas.

• As novas ferramentas de calibração incluem calibração 
com base em tarefas e alertas de status de calibração 
para manter a consistência de cores. 

Utilize uma Solução para Escritório Prática e Fácil de Usar

O Fiery VUE é um “aplicativo de impressão visual” que 
permite produzir com aparência profissional materiais 
impressos acabados, tais como livretos, de forma rápida, 
fácil e econômica. O aplicativo interativo para desktop é 
fornecido com uma interface 3D fácil de usar que o orienta 
visualmente durante o processo de criação de documentos 
com ferramentas interativas de layout e acabamento.

Integra-se no Seu Ambiente Corporativo

Os Sistemas de Impressão Fiery suportam uma vasta 
gama de ambientes de rede corporativa com proteção 
de segurança de rede e dados.

• Gerencie a segurança dos seus dados com eficácia 
usando a Eliminação Segura, a autenticação de usuário 
e a criptografia.

• Os administradores podem definir autenticações gerais, 
desativar portas e serviços de rede, definir filtragem IP 
e dar suporte a software antivírus.

• Oferece múltiplas maneiras de imprimir com segurança 
durante atividades – permitindo aos usuários imprimir 
a partir de dispositivos móveis, no escritório ou em um 
local remoto.

Adapte os seus Servidores à Medida que as 

Necessidades da sua Empresa Crescem

Seus servidores integrados Fiery são oferecidos com 
recursos opcionais para expandir a funcionalidade:

• O Fiery Productivity Package oferece uma série de artes 
gráficas e características de otimização do fluxo de 
trabalho, incluindo o Editor Visual de Aperfeiçoamento de 
Imagem, uma ferramenta interativa para ajustar todas as 
imagens em uma tarefa individualmente sem necessida-
de de abrir e editar o arquivo no aplicativo original.

• Hot Folders e Impressoras Virtuais Fiery automatizam 
o processo de envio de tarefas, reduzindo os erros 
e automatizando tarefas repetitivas através de uma 
simples operação de arrastar e soltar.

• O Fiery Impose oferece recursos de imposição 
visual e preparação de documentos para assegurar 
documentos acabados precisos e dentro do prazo.

• Fiery JobMaster™ oferece funções de preparação 
avançada de tarefas com base em PDF, incluindo 
criação e inserção de abas visuais; atribuição de mídia, 
numeração de página, acabamento e digitalização; além 
de recursos avançados de edição em último estágio.

Os Sistemas de Impressão Fiery® para a linha Kyocera TASKalfa são ideais para 
ambientes de grupo de trabalho e de produção de baixo volume de atividade intensa 
que precisam de uma solução segura e de fácil utilização com alta qualidade de cores 
e produtividade surpreendente.
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Sistema de impressão 13 Fiery

Mecanismos Fiery-Driven® 
• Sistema de Impressão 13: 

TASKalfa 5551ci, 4551ci, 3551ci, 3051ci

Hardware e Plataforma
• Processador Intel® Pentium® E5300 

• Processador de 2,6 GHz

• 1 GB de RAM

• HDD de 160 GB

• Sistema operacional Linux

Utilitários Fiery 
• Fiery Driver 4.4

• Fiery Command WorkStation® 5.4

• Fiery WebTools™ 

• Backup e Restauração

Idiomas de Descrição das Páginas 
• Adobe® PostScript® Nível 3

• Suporte para Fontes de Dois Bytes 
(apenas fontes CID)

• PCL6/PCL5 aprimorado

• Tecnologia Fiery Color

• Fiery ColorWise

• Calibrador do Fiery

• Aperfeiçoamento de Imagem Fiery

• Sistema Calibrado para PANTONE®

• Fiery Spot-On

• Interceptação Automática

• Suavização de Imagens

Produtividade e Fluxo de Trabalho
• Impressão Simultânea em Spool-RIP

• Hot Folders/Impressoras Virtuais Fiery 
(opcional)

• Fiery VUE

• Criador de Livretos

• Comunicação personalizada 
com Fiery FreeForm™

• Fiery Drivers para usuários 
Windows e Mac

Dispositivos de Acabamento 

Compatíveis
• Dispositivo de Acabamento DF-770 

(apenas Sistema de Impressão 13 Fiery)

• Dispositivo de Acabamento DF-790

• Caixa de Correio MT-730

• Unidade de Perfuração PH-7A, 7B, 7C, 7D

• Livreto e Trifold BF-730

• Separador de Tarefas Internas JS-730 
(apenas Sistema de Impressão 13 Fiery)

• Separador de Tarefas Internas JS-732 
(apenas Sistema de Impressão 13 Fiery)

• Separador de Trabalho JS-731

Rede/Conectividade 
• TCP/IP

• Suporte a Bonjour

• SNMP

• Porta 9100

• IPP

• FTP

• Apontar e Imprimir SMB

• Acesso e autenticação de endereços 
de email

• IPv6

Segurança
• Proteção de Dados

 – Eliminação Segura

 – Suporte IP Sec

 –  Criptografi a de informações críticas 
(incluindo senhas)

• Proteção de Rede

 –  Suporte 802.1x

 –  Filtragem MAC

 –  Filtragem IP

 –  Bloqueio de Porta (fi ltragem)

 –  Suporte SSL 
(IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP)

 –  Gerenciamento de Certifi cados

 –  Certifi cação autoassinada

• LDAP

• Impressão Segura

Soluções em Impressão Móvel 
• Impressão Móvel Direta Fiery

•  Impressão em PrintMe® Cloud EFI

Opções do Fiery 
• Fiery Productivity Package

 –  Editor Visual de Aperfeiçoamento 
de Imagem

 –  Fiery ImageViewer

 –  Hot Folders e Impressoras Virtuais

 –  Barra de Controle

 –  Imprimir/Processar Próximo

 –  Impressão Programada

 –  Interceptação Automática Confi gurável

 –  PostFlight

 –  Simulação de Papéis

 –  Filtros de Artes Gráfi cas para 
Hot Folders

• Hot Folders/Impressoras Virtuais Fiery

• Fiery Impose-Compose

• Fiery Impose

• Fiery Compose

• Fiery JobMaster

• Fiery JobMaster-Impose

• Fiery Color Profi ler Suite 4.1

• Espectrofotômetro EFI ES-2000

EMC 
• FCC

• Marca CE

• C-Tick

Segurança 
• TÜV/CU

• TÜV/GS

• CB

Fonte de Alimentação e Consumo 
• Auto-comutação: 100-240 VCA

• Consumo de potência típica: 80 W

• Saída máxima de continuidade total: 
220 W

• Potência: 100-240 VCA, 
50-60 Hz, 4-2 A

o portfólio de 
soluções integradas 

da eFi aumenta 
a produtividade 

e melhora os 
seus lucros. 

Saiba mais em 
www.efi .com.

Para mais 
 informações, 

entre em contato 
com o fornecedor 

local de servidores 
Fiery ou visite 

www.efi .com/fi ery

Kyocera TASKalfa 5551ci, 
4551ci, 3551ci, 3051ci 
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